تجارت شکوفا
 ۱۷اسفند ۱۴۰۰

گیی شبکهای از زنان روستای را تشکیل داد .با کسبوکار طبیعتمحور و در حال ر
گسیش این
زن کارآفرین جوان در دوران همه ر
ی
روستای به درآمدی پایدار دست پیدا کردهاند.
کارآفرین جوان ،زنان
ی

گیی کووید  ۱۹رضر بسیاری به او وارد کرد.
چهار سال از رشوع کسبوکار زهرا مقانیک ۳۵ ،ساله اهل ازنا ،گذشته بود که همه ر
ً
گیی آسیب دیده بود .بسیاری از تجارتها ،مخصوصا بنگاههای
های بود که به شدت با همه ر
زادگاهش ،استان لرستان ،ییک از استان ی ی
ً
اقتصادی کوچک یا کسبوکارهای خانیک که عمدتا توسط زنان اداره یمشدند تعدیل یا تعطیل شدند.
ازنا ،ییک از شهرهای استان لرستان است که در دشت ً
دشت که به ر ر
ر
جابلق قرار گرفته است.
زمی باورش که کشاورزان نسلهای
متمادی در آن مشغول کار بودهاند مشهور است .بعد از اتمام دوره کارشنایس در کشاورزی و اصالح نباتات در سال  ،۱۳۸۸زهرا به
عنوان پیمانکار به اداره جهاد کشاورزی پیوست تا به کشاورزان محیل در نظارت بر محصوالت خود کمک کند .در ر ر
عی حال ،نهال
و قلمه (مثل قلمه گل ّ
محمدی) ر ر
بی جوامع محیل توزی ع یمکرد تا منبع درآمد دیگری برای آنها باشد .زهرا در سال  ،۱۳۹۳کارشنایس
غذای دریافت کرد و تصمیم گرفت تجارت کوچیک راهاندازی کند.
ارشد خود را در مهندیس صنایع
ی

زهرا کار خود را با خانم روستای رشوع کرد تا در فصل گل ّ
گیی کمککنند.
محمدی به او در جمع آوریَ ، ،پر کردن و گالب ر
ی
فصل گل ّ
محمدی فقط  ۱ماه در سال است .بعد از  ۱تا  ۳روز کار فقط  ۱۰کیلو محصول تولید یمشد که باعث یمشد این کا ر بسیار
گسیش کسبوکار ،زهرا تصمیم گرفت تا کارگاهش را از روستا به شهر ازنا منتقل کند تا ر
طاقتفرسا و کمبازده باشد .برای ر
دسییس
ً
ر
به ر
غیبویم بودند داشته باشد.
مشییهای
بیشیی که عمدتا گردشگران ر
روستای که تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی اداره
در همان ابتدای کارش در سال  ۱۳۸۸زهرا به عضویت صندوق اعتبارات زنان
ی
«پاسخگوی شی ع اقتصادیاجتمایع به کووید  »۱۹را در سال  ۱۳۹۸در
یمشود درآمده بود .برنامه توسعه ملل متحد ابتکارعمل
ی
سه استان کشور از جمله لرستان با همکاری اداره جهاد کشاورزی استان آغازکرد .زهرا از طریق این اداره در ازنا مطلع شده بود که
گیی آسیب دیدهاند حمایت یم کند .کسبوکار او ر ر
نی
این ابتکارعمل از بنگاههای اقتصادی خرد ،کوچک و متوسیط که بخاطر همه ر
برریس و سپس به عنوان ییک از بهرهمندان طرح انتخاب شد.

«پاسخگوی شی ع اقتصادیاجتمایع به کووید  ،»۱۹یک دستگاه خشککن که با حمایت مایل دولت و مردم ژاپن خریداری
در قالب
ی
شده بود به کارگاه زهرا اهدا شد .با این خشککن ،تولید کارگاه به شعت  ۱۰برابر شد ،کارگاه زهرا حاال یمتوانست روزانه  ۱۰۰کیلو
ی
ر
گل ّ
حلوای محیل هم خریدم» .تیم
بیشی شود،سیب و به و کدو
محمدی خشک کند .زهرا یمگوید «برای اینکه تنوع محصول کارگاه
ی
ر
ایش که به ر
او حاال  ۴برابر شده بود ،افز ر
روستای که یا تنها نان آور خانواده بودند یا از خانوادههای
معت اشتغال بیشی برای زنان
ی
ر
بسیا کمدرآمد یم آمدند محسوب یمشدند .تمایم این زنان حاال رایه برای کسب درآمد بیشی داشتند.

ر
ر
ر
بهداشت
غی
محصوالی که به صورت ارگانیک بدون
زهرا یمگوید مردم
افزودی و نگهدارنده فرآوری شده باشند را به آنچه در رشایط ر
ر
ر
ر
همی دلیل ،مشییهای زهرا رنی افزایش پیدا کردهاند.
و در هوای آزاد خشک شده باشد ترجیح یمدهد .به ر
ّ
پاسخگوی شی ع اقتصادیاجتمایع به کووید  ۱۹برای ما نور امید بود .هم به من کمک کرد تا کارم را
این کارآفرین خّلق یمگوید« :
ی
فرصت شد برای زنان روستای که درآمدی پایدار داشته باشند و در ر
ر
ر
زمای که بسیاری کارگاهها تعطیل شدهاند
گسیش بدهم هم
ی
ر
بیشی از همه ر ر
احساس مفید بودن کنند.
های که اینجا کار یمکنند شنیدهام که با آمدن به کارگاه روحیهشان
چی ،بارها و بارها از خانم ی
ر
ر
امتست که در ر ر
بهی شده است .کارگاه برایشان فضای ر
معاشت کنند».
عی کسب درآمد یمتوانند با یکدیگر
در حال ر
داروی بویم از اطراف با زهرا در این تجارت طبیعتمحور همکاری یمکنند.
روستای برای جمع آوری گیاهان
حاض  ۴۰زن
ی
ی
 ۱۰زن ر ر
نی که  ۵نفرشان اهل روستاهای اطراف ازنا هستند در محل کارگاه مشغول خشک کردن و بستهبندی گیاهان و میوههای
فرآوری شده برای فروش هستند.
بیشیی گرفته تا کارش را باز هم ر
ر
گسیش دهد و مراحل فرآوری
ویل زهرا قصد توقف ندارد .او با وام بانیک برای کارگاهش دستگاههای
همچنی دنبال راههای برای ر
ر
رر
.
بهی کردن بازاریایشان است حمایت برنامه توسعه ملل متحد از زهرا
آسانی کند .او
را برای زنان
ی
ر
ر
رر
نجیهای،
همچنی شامل متصل کردن کار او به بازار شهری بوده است .در قالب همکاری با سامکاف روسیز ،صاحب کافههای ز ر
دمنوش میوهای که زنان لرستان تولید کردهاند هم در منوی کافه اضافه شده و هم برای خرید در فضای ر ر
فیییک کافه موجود است.
ر
بیشیی پیدا کردهایم .این به ما امید یمدهد
زهرا یمگوید «االن که محصوالتمان خارج از لرستان هم به فروش یم رود اعتماد به نفس
عی حال به ما کمک یمکند تا برای سال آینده برنامه ریزی ر
ر
و در ر ر
همچنی اضافه یمکند که به دریافت
بهیی داشته باشیم» .او
ر
«حمایت برنامه توسعه ملل متحد برای آموزشهای عمیل بازاریای» امیدوار هستند.

***
پاسخگوی به کووید  ۱۹در
حمایتهای اقتصادی اجتمایع برنامه توسعه ملل متحد ییک از سه محور اصیل سازمان ملل برای
ی
ر
«پاسخگوی شی ع اقتصادیاجتمایع به کووید  »۱۹اینجا را
بیشی از دستاوردهای ابتکارعمل
سطح جهان است .برای اطالع
ی
کلیک کنید.

